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K§M MUN ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 57 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 58 

Kvalitet i särskilt boende nattetid 

Förvaltningen informerar om SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer om 
kvalitén i särskilt boende. Rekommendationerna som ska utvärderas 2018 handlar bland annat om att 
stärka kvalitén nattetid på särskilda boenden, ny teknik och innovationslösningar. 

§ 59 

Upphandling gällande driften av vård- och omsorgsboendena Höganäs och 
Balder 

Förvaltningen informerar om att det i september kommer upp ett förfrågningsunderlag för beslut som 
bygger på fast pris och kvalitetsupphandling. 

§ 60 

Information från förvaltningen 

Förvaltningsdirektören informerar om kommunens samverkan och kunskapsstyrning tillsammans med 
Region Uppsala. Det har skapats en kunskapsstyrningsnämnd som är beslutande och träffas 4 gånger 
per år. 

Utdragsbestyrkande 



ÄLDRENÄMNDEN 

3(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§61 

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2017 
ALN-2017-0201 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per mars 2017 enligt föreliggande förslag, och 

att överlämna bokslutshandlingar per mars 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-27 från förvaltningen. 

Resultatet ackumulerat t.o.m. mars var - 598,6 tkr (- 4 780,3 tkr i feb). Utfallet var fortsatt en negativ 
avvikelse mot budget inklusive det effektiviseringskrav äldrenämnden har för 2017 om än en mindre 
avvikelse än i februari. 
Prognosen för helåret visar ett underskott totalt för äldrenämnden uppgående till — 72,3 msek i 
förhållande till kommunbidraget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



ÄLDRENÄMNDEN 

4(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 62 

Verksamhetsuppföljning per april 2017 
ALN-2016-0247 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att godkänna delårsuppföljning av mål och uppdrag per april 2017 enligt föreliggande förslag, 
och 

att överlämna delårsuppföljning per april 2017 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-21 från förvaltningen. 

Nämndens delårsuppföljning per april 2017 görs utifrån den verksamhetsplan som nämnden upprättat 
för året och utgår från de inriktningsmål och uppdrag som nämnden tilldelats. Av de nio 
inriktningsmålen bedöms äldrenämnden kunna bidra till måluppfyllelse enligt plan för fyra av dessa. 
För fyra inriktningsmål bedöms nämnden behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan. 
Slutligen bedöms ett av inriktningsmålen inte beröra äldrenämndens verksamhet (gäller barns lärande). 

Huvuddelen av nämndens uppdrag och åtgärder har påbörjats, medan återstoden antingen är färdiga 
eller ej påbörjats/väntar på att påbödas. De uppdrag/åtgärder som inte påbödats behöver 
uppmärksammas särskilt, för att säkerställa att måluppfyllelse ska kunna uppnås. Det gäller även ett 
fåtal åtgärder som är påbörjade, men trots detta kräver ytterligare insatser för att kunna genomföras 
och därigenom bidra till måluppfyllelse. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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10§1MUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 63 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet - Ansökan om idauret offentligt 
partnerskap (I0P) 
ALN-2016-0229 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ingå en överenskommelse om partnerskap med Diakonistiftelsen Samariterhemmet under 
perioden 2017-05-01 — 2019-12-31, och 

att delfinansiera verksamheten med 1 000 000 kr under år 2017 samt med 1 500 000 kr årligen år 
2018 och 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-05 från förvaltningen. 

Äldreförvaltningen fick i oktober 2016 i uppdrag av äldrenämnden att utreda förutsättningarna för att 
omvandla föreningsbidraget till träffpunkten Gränden till ett i&buret offentligt partnerskap (tOP). I 
december 2016 beslutade även nämnden att avsätta 1 000 000 kr inom ramen för befintlig budget år 
2017, för delfinansiering av ett eventuellt partnerskap mellan äldrenämnden och Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet. 

Ett förslag till överenskommelse för perioden 2017-05-01- 2019-12-31 har utarbetats i samverkan 
mellan parterna. Överenskommelsen innefattar en delfinansiering från äldrenämnden motsvarande 1 
000 000 kr 2017. För åren 2018-2019 innefattar överenskommelsen en delfinansiering från nämnden 
om 1 500 000 kr årligen, vilket bedöms kunna finansieras inom ramen för nämndens budget för öppna 
förebyggande insatser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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rillt,Mht-" ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 64 

Föreningsbidrag till Kungsängsgården maj-december 2017 
ALN-2016-0103 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att bevilja Kungängsgården 160 000 kr i bidrag för perioden maj-december 2017. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-30 från förvaltningen. 

Äldrenämnden beslutade på sitt sammanträde den 12 december 2016 att bevilja Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet föreningsbidrag för perioden januari-april 2017 med 80 000 kronor för boendet 
Kungsängsgården. Beslut har inte fattats om bidrag till föreningen för resterande månader under 2017. 

Äldreförvaltningen föreslår nämnden att bevilja Diakonistiftelsen Samariterhemmet 160 000 kr för 
verksamheten på Kungsängsgården under perioden maj-december 2017. Bidraget är lika stort som det 
som getts för perioden januari-april på årsbasis. Från och med verksamhetsåret 2018 är intentionen att 
detta föreningsbidrag avvecklas och medlen istället används för att delfinansiera partnerskaps-
överenskommelse mellan Diakonistiftelsen och äldrenämnden, för målgruppen äldre i upplevd 
ensamhet och social isolering. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IIMUN ÄLDRENÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 65 

Översyn av hemsjukvården inom valfrihetssystem för hemvård 
ALN-2017-0280 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hemsjukvården samt att återkomma med alternativa förslag 
på förändringar inom befintligt valfrihetssystem hemvården. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-05 från förvaltningen. 

År 2009 infördes ett valfrihetssystem för hemvården i Uppsala kommun enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet är konstruerat på så sätt att leverantörer kan ansöka om 
godkännande för ett eller båda av de tjänsteområden som anges i förfrågningsunderlaget. 
Tjänsteområde ett innefattar serviceinsatser med stöd av socialtjänstlagen. Tjänsteområde två 
innefattar omvårdnadsinsatser, oavsett om dessa sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller om 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Kostnaden har ökat oproportionellt sedan valfrihetssystemet för 
hemvården infördes. Prognosen är att ökningen kommer att fortsätta. En utredning av orsakerna till 
den oproportionerliga ökningen bör därför göras. Utifrån ovanstående föreslås att förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda tänkbara orsaker till kostnadsökningen samt att återkomma till nämnden med 
förslag på möjliga förändringar som kan vidtas, dels för att komma tillrätta med kostnadsökningen, 
dels för att skapa förutsättningar för en mer effektiv och patientsäker hemsjukvård 

Utdragsbestyrkande 



8 (17) 

PLÅN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 66 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 
ALN-2017-0263 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att, i enlighet med förvaltningens förslag till skrivelse från nämnden 
till kommunfullmäktige, ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller 
äldre i enlighet med den ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 
2017-01-01, retroaktivt från den dag ändringen trädde i kraft, och 

att överlämna nämndens skrivelse till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-03 från förvaltningen. 

Den 1 januari 2017 förändrades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är därför inte möjligt för 
kommuner och landsting att längre ta ut avgifter för öppenvård för personen som är 85 år eller äldre. 
Syftet med förändringen är att förbättra hälsan för äldre med ett omfattande vårdbehov, där ekonomins 
begränsning kan vara ett hinder för att söka den vård personen är i behov av. 

Utifrån förvaltningens beräkningar kan den avgiftsfria hemsjukvården innebära ett intäktsbortfall om 
cirka 350 000 kronor per år för äldrenämnden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PLAN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 67 

Korttidsvårdsplatser på Vipängen 
ALN-2017-0283 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att omvandla åtta dubbletter till enkelrum på korttidsverksamheten Vipängen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-14 från förvaltningen 

För ett par år sedan hade Uppsala kommun, jämfört med andra kommuner, ett stort antal 
korttidsvårdsplatser per invånare. Idag finns därför en inriktning som innebär att antalet 
korttidvårdsplatser ska minskas. 

Vipängens korttidsverksamhet, som ligger på Genetikvägen 1, har 36 platser. Boendet har 28 rum och 
åtta av dessa används som dubbletter, där två personer får dela på ett rum och en toalett. Efterfrågan 
från brukare på att dela rum när man vistas på en korttidsvårdsplats är låg. Förvaltningen föreslår 
därför att de åtta dubbletterna omvandlas till enkelrum. Omvandlingen innebär att antalet enkelrum 
ökas från 20 till 28 samtidigt som det totala antalet platser minskas från 36 till 28. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Satnmanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 68 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda 1(D) angående nya 
seniorträffpunkter i Uppsala kommun 
ALN-2017-0270 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-05 från förvaltningen. 

Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 3 oktober 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta att: 

- öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden, 
- erbjuda lättare gympa vid minst fyra träffpunkter på landsbygden, 
- återöppna de träffpunkter som lagts ned p.g.a. resursbrist. 

I föredragningen i ärendet framhålls att inga träffpunkter lagts ned p.g.a. resursbrist, samt att de fyra 
kommunala träffpunkterna utanför staden erbjuder gympa. Vidare framhålls att äldrenämnden påbödat 
en översyn av kommunens träffpunkter för äldre som kommer att utgöra en grund till framtida 
ställningstagande om hur träffpunktsutbudet utformas i kommunen. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ulla Johansson (I(D) yrkar med stöd av Stefan Hanna (C) bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 



Justerandes sign 
CA 

IMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 69 

Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om särskild satsning på Björklinge 
ALN-2017-0266 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-03 från förvaltningen. 

I motionen framförs flera olika krav för att utveckla Björklinge tätort. Det gäller centrumupprustning, 
friskvårdsanläggningar, trygghetsboende, pendlarparkeringar, servicebuss och hyreslägenheter. 
Äldrenämnden ansvarar endast för att behandla motionen utifrån sitt ansvarsområde, vilket innefattar 
motionärens förslag om att uppdra till äldrenämnden att planera för ett trygghetsboende i norra delen 
av kommunen, förslagsvis i Björklinge. 

I föredragningen i ärendet framhåller äldrenämnden att man ser positivt på tillskapande av 
trygghetsbostäder i Björklinge, men att kommunen inte har ansvaret för att uppföra dessa bostäder. 
Nämnden kan dock bidra med att belysa utbud och lämplig lokalisering och därmed väcka intresse hos 
byggherrar för byggandet av trygghetsboenden. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Ulla Johansson (KD) bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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' 'KOMMUN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 70 

Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om 
träffpunktsverksamhet 
ALN-2017-0271 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn 
(L), och Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-16 från förvaltningen. 

Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KID), föreslår i 
motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016, att om inte Karl-Johan 
erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med Fyrishov om att erbjuda utrymme för 
träffpunktsliknande luncher i delar av sin restaurang. 

I föredragningen framhålls att äldrenämnden redan tillgodosett motionens intention, varför något 
beslut av kommunfullmäktige inte behövs i frågan. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M) 
Camilla Westerborn (L) och Ulla Johansson (KD) bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMN DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§71 

Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka 
äldres integritet genom att på prov installera japanska toaletter på vård-
och omsorgsboenden 
ALN-2017-0272 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Camilla Westerborn (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-23 från förvaltningen. 

För att skapa förutsättningar för att bibehålla och öka äldres upplevelse av integritet föreslås att 
Uppsala kommun på prov installerar japanska toaletter på några utvalda vård- och omsorgsboenden. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Camilla Westerborn (L) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-27 

§ 72 

Utbyggnation av vård- och omsorgsboende i Björklinge 
ALN-2017-0304 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att äldreförvaltningen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ut 
nya platser på vård- och omsorgsboendet Björklingegården. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-17 från förvaltningen. 

Björklingegården är ett vård- och omsorgsboende med 33 permanentaplatser och 4 
korttidsvårdsplatser dit personer aktivt söker sig. För närvarande står ca 10 personer i kö till 
Björklingegården. Kön utgörs främst av personer bosatta i närområdet som vill fortsätta att bo i orten 
när behov av särskilt boende inträder. De prognoser som har tagits fram visar att behovet av platser i 
Björklinge kommer att öka. Ser vi till kommunen i helhet visar prognosen att det ökande antalet 
personer i behov av äldreboende i stort sett motsvarar ett äldreboende per år. 
Mål och budget 2017-2019 innehåller nio mål. Ett av dessa är att Uppsala stad och landsbygd ska växa 
smart och hållbart. Det innebär bland annat att Uppsala kommun ska vara en av landets bästa 
landsbygdskommuner. De behov som finns av nya platser medföra att nya äldreboenden måste 
byggas. Fullmäktiges mål om en hållbar landsbygdsutveckling ska säkerställa likvärdig tillgång till 
boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Det är därför rimligt att vissa 
boenden planeras utanför Uppsalas tätort. 
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Pi aia temmurN ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatunt: 2017-04-27 

§ 73 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm äldrenämnden 27 april 
2017 
ALN-2017-0045 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokollsutdrag mm till handlingarna. 

1. Anmälan om arbetsgivarintyg om löneavdrag 6 och 7 mars 2017 för förtroendevalda 
(ordförande äldrenämnden). 

2. Avtalsuppföljning vid Kungsängsliljans Hemvård & Assistans AB 6 februari 2017. 

3. Minnesanteckningar förda mellan äldrenämnden (ÄLN), äldreförvaltningen (ÄLF), 
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS), och Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Uppsala (HSO) 14 mars 2017. 

4. Protokollsutdrag 2017-03-27, § 76, från kommunfullmäktige, Avsägelser 
förtroendevalda. 

5. Protokollsutdrag 2017-03-27, § 80, från kommunfullmäktige, Valärenden. 

6. Avtalsuppföljning vid Gottsunda hemvård 16 november 2016. 

7. Avtalsuppföljning vid Vaksala hemvård Norra 24 november 2016. 

8. Avtalsuppföljning vid Fålhagens hemvård, Vård & omsorg 19 oktober 2016. 

9. Avtalsuppföljning vid Tunåsen vård- och omsorgsboende 3 februari 2017. 

10. Oanmäld uppföljning av Nyby hemvård, äldreomsorg Uppsala kommun 9 februari 
2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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JPenif ÄLDRENÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2017-04-27 

§ 74 

Anmälan av protokoll från äldrenämndens arbetsutskott 14 mars 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 75 

Anmälan av protokoll från äldrenämnden 23 mars 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 76 

Anmälan av protokoll från samverkan 11 och 19 april 2017 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 77 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende mars 2017. 

§ 78 

Anmälningsärenden sekretess 

Beslut 
Äldrenämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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